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Achtergrond

Om 12.30 uur even terug voor een korte lunch om weer kracht te verzamelen om
verder te gaan. Daarna volgde een verfrissende duik in zee, wetende dat er ongeveer 1.000 plastic zakken aan vuil gevuld waren en afgevoerd zouden worden.

Achtergrond

‘Team Vuurtoren’ verwijderde al het zwerfvuil, oude hekken en veel plastic
binnen in de vuurtoren. Ook dakpannen zijn van de grond verwijderd, zo krijgt
deze historische vuurtoren, die op restauratie wacht, weer een keurig aanzien.

Op de White Tip wordt het vuil in de container verzameld. ‘Pa un Kòrso
shushi of dushi’, allebei zie je hier samen: ‘dushi’ op de bbq en ‘shushi’ in
de container.

Deze creatieve uitspatting is door de jongens van de Mermaid gemaakt.
Deze eigen gemaakte wagen kon gebruikt worden als bus, maar ook om
de zakken op te halen voor transport naar het strand.

Kratjes werden gevuld met dakpannenafval en stenen, die werden allemaal geleegd in de waterbak.

Klein Curaçao schoon voor schildpad
Op de jaarlijks terugkerende Earth Day, op 22 april, is het de
bedoeling om mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en wat de invloed hiervan is op de plek waar wij wonen en
daarmee het effect op de hele aarde. In verband hiermee raapten
vrijwilligers op een heiig, heet en bewolkt Klein Curaçao ruim
duizend zakken aan vuil bijeen. Het doel van de schoonmaak was
tweeledig. Ten eerste is het belangrijk dat Klein Curaçao schoon is
voor onder anderen de bezoekende toeristen, maar daarnaast is het
belangrijk voor het nestseizoen van de zeeschildpad dat in mei
begonnen is. Het succes van het nesten en van het uitkomen van de
schildpadeieren (hatching) is verbonden aan een schoon strand.
Corinne van Hal, organisator en trekker van de schoonmaakactie, die bijna al
het voorwerk heeft gedaan. Op de achtergrond de reeds volle container op de
platbodem van kapitein Walle, halverwege de dag, wat bij Van Hal een grote
‘smile’ van voldoening op het gezicht toverde.

Op centrale plekken waar het opgehaald kon worden, werd het vuil bij
elkaar verzameld.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

e schoonmaak is
georganiseerd
door Curaçao Clean Up (CCU) in
nauwe samenwerking met SeaTurtle Conservation Curaçao (STCC). De actie
zou geen succes gehad hebben
als er geen steun was gekomen
van een groep vrijwilligers en
ondersteunende bedrijven. Firgos is een van de bedrijven die

D

Alle deelnemers die deze clean up samen met de Curaçao SeaTurtle
Conservation tot een groot succes hebben gemaakt.

Overal plastic tussen het drijfhout, bedolven onder de zeewaaiers. Dit is inmiddels opgeruimd.

de zakken leverde, de Mermaid
heeft gezorgd voor het vervoer
van de vrijwilligers en medewerkers naar Klein Curaçao, de
barge White Tip heeft een container vervoerd om al het vuil in
te verzamelen en Antillean
Scrap heeft op eigen kosten de
vuilcontainer beschikbaar gesteld en gedumpt op de landfill.
Uiteindelijk staken op die bewuste Earth Day ruim 100 vrij-

Er wordt teruggekeken op een geslaagde dag. De vuurtoren, een
historische landmark, ligt er weer schoon en netjes bij.

willigers de handen uit de mouwen. Het onbewoonde eilandje
werd aan de noordkant, van
oost tot west zo veel mogelijk
van alle, voornamelijk plastic,
afval ontdaan. Dit afval is voornamelijk afkomstig van omliggende (ei)landen. Klein Curaçao wordt ermee overspoeld.
Wat opgeruimd werd, is volledig zeerommel, elders gedumpt
en door de zee aangespoeld.

De plastic flessen en meer,
zoals bijvoorbeeld scheepstouwen, grote koelboxen die de vissers aan boord hebben voor hun
vis, plastic vaten en stoelen,
werden verzameld door de
groep vrijwilligers van CCU,
STCC, de kustwacht, stagiairs
en het Venex/Totto Rescueteam.
In acht groepen verdeeld over
het eilandje werd er flink aange-

Het vuil wordt met de dinghy’s naar de White Tip gebracht, die
het verder naar Curaçao zal vervoeren.

pakt en werd binnen luttele
uren het meeste vuil op speciale
punten verzameld en door de
tractor met aanhanger opgehaald, waarna met de dinghy de
bemanning van de Mermaid
continu in de weer was om alle
verzamelde vuil naar de platte
schuit aan te voeren. De White
Tip van kapitein Walle was die
dag speciaal met een team naar
Klein Curaçao afgereisd, met

Koelboxen, maar ook plastic en alles wat man-made was, ontsnapte niet aan de verzamelwoede van de ruim 100 vrijwilligers.

een container voor het vuil. Aan
het einde van de dag werd alle
vuil naar Curaçao afgevoerd en
werd de container naar de landfill op Curaçao gebracht.
Het vorige seizoen zijn er op
Klein Curaçao 54 nesten waargenomen van de zeeschildpad,
op zowel de zuid- als noordkust.
Dankzij deze grote schoonmaak kunnen de schildpadden,
nu het nestseizoen weer is aan-

Volle dinghy’s varen continu heen en leeg terug naar de barge.

gevangen, ongestoord hun eieren komen leggen en hopelijk
worden er dit jaar meer babyschildpadjes
geregistreerd.
STCC komt twee keer per week
het nestelen monitoren. Ook
wordt het strand aan de noordkust van Klein Curaçao vrijgehouden van nieuw aangespoeld
vuil.
Goed teamwork en een perfect draaiboek, opgezet door Co-

rinne van Hal, trekker van dit
project, die met twee petten op,
die van CCU en van STCC,
heeft gewerkt aan deze succesvolle dag. Op de schoonmaakdag waren ook CCU-bestuurslid Hans Pleij en STCC-vrijwilliger Ard Vreugdenhil actief.
Samen met alle andere vrijwilligers en sponsors hebben ze deze dag tot een ongekend succes
gemaakt.

De omgeving is weer vrij van plastic vuil.

